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Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků
a některých dalších zaměstnanců fakulty
Článek 1
1. Výběrovým řízením se obsazuje místo, resp. funkce
a) akademického pracovníka,
b) tajemníka fakulty,
c) vedoucího pracoviště, účelového a jiného zařízení fakulty.
2. Výběrovým řízením se obsazují všechna další vedoucí místa na fakultě, o kterých
rozhodne děkan.
3. Výběrové řízení na funkci vedoucího pracovišť podle čl. 1 odst. (1) písm. c) a na místo
tajemníka fakulty podle čl. 1 odst. (1) písm. b) vypisuje děkan.
Článek 2
1. Vypsání výběrového řízení se zveřejňuje v denním tisku, na úřední desce fakulty
a případně podle dalších pokynů děkana.
2. Vypsání výběrového řízení obsahuje:
a) označení pracovního místa a oboru,
b) kvalifikační požadavky,
c) předpokládané datum nástupu,
d) termín a místo podání přihlášky,
e) formu výběrového řízení podle čl. 3, odst. (3) tohoto řádu,
f) seznam požadovaných dokladů podle čl. 2 odst. (3).
3. Přihlášku do výběrového řízení je třeba doložit:
a) stručným životopisem,
b) doklady o ukončeném vzdělání,
c) doklady o získání vědecké hodnosti, akademicko-vědeckého titulu, vědeckopedagogického titulu, doklady o vědecké a pedagogické činnosti, o členství
v odborných společnostech a o praxi,
d) přehledem publikační činnosti.
4. Výběrové řízení probíhá v komisi pro výběrové řízení, která je poradním orgánem
vypisovatele.
5. Termín podávání přihlášek končí stanoveným datem (čl. 2 odst. (2), písm. d)), pokud není
výjimečně stanoveno jinak. Došlé přihlášky jsou evidovány s datem jejich doručení.
Po uplynutí termínu podání se přihlášky předají předsedovi komise pro výběrové řízení,
přičemž personální oddělení potvrdí uchazeči přijetí přihlášky spolu s informací o dalším
postupu výběrového řízení a termínu jeho uzavření.
Článek 3
1. Komisi pro výběrové řízení vypsané děkanem předsedá proděkan příslušné fakulty. Jejími
členy jsou také zástupce akademického senátu fakulty, vedoucí pracoviště, pro které bylo
výběrové řízení vypsáno, zástupce odborů s hlasem poradním a případně externí
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pracovníci, pokud to vyžaduje odborné zaměření tohoto výběrového řízení. Komise
je minimálně pětičlenná a jmenuje ji děkan fakulty.
Složení komise musí být zveřejněno do doby uzavření přihlášek a to způsobem uvedeným
v čl. 4, odst. (1) tohoto řádu.
Výběrové řízení může probíhat jednou nebo více z následujících forem:
a) posouzením předložených listinných a věcných dokladů,
b) pohovorem s uchazečem před komisí,
c) vypracováním úkolu nebo jiným způsobem ověření odborné způsobilosti. Uvedení
formy výběrového řízení je povinnou částí vypsání výběrového řízení.
Pokud výběrové řízení bude probíhat formou podle čl. 3 odst. (3), písm. b) a c), musí být
uchazeči zaslána pozvánka k osobní účasti nejpozději 14 dnů přede dnem, kdy má být toto
řízení konáno.
Komise zpracuje výsledky výběrového řízení do závěrečné zprávy, ve které uvede:
a) jména všech uchazečů, kteří se přihlásili,
b) průběh výběrového řízení,
c) stanovisko komise k přijetí uchazečů do pracovního poměru, event. stanoví jejich
pořadí.
Rozhodnutí komise musí být stvrzeno podpisem předsedy a všech přítomných členů
komise.
Výsledky výběrového řízení předloží předseda komise nejpozději do 30 kalendářních dnů
následujících po termínu podání přihlášek do výběrového řízení (čl. 2 odst. (2) písm. d)
tohoto řádu) vypisovateli výběrového řízení, pokud ten neurčí dobu delší. Tím je výběrové
řízení uzavřeno.
Předložené listinné a věcné doklady se neúspěšným uchazečům vracejí.
Článek 4

1. Seznam přihlášených uchazečů do výběrového řízení se zveřejní na úřední desce
bezprostředně po termínu podání přihlášek k výběrovému řízení. Na témže místě se
zveřejní zápis o jednání komise a rozhodnutí vypisovatele.
2. Děkan na základě výsledku výběrového řízení rozhodne o tom, zda uchazeč bude přijat
do pracovního poměru, resp. jmenován do funkce, a v kladném případě stanoví termín
nástupu.
3. Do 30 dnů děkan vyrozumí písemně všechny uchazeče o výsledku výběrového řízení.
Článek 5
1. Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a některých dalších
zaměstnanců Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií schválený
Akademickým senátem TUL dne 3. 10. 2006 se zrušuje.
2. Tento řád byl schválen podle § 9 odst. (1) písm. b) zákona Akademickým senátem TUL
dne 7. 10. 2008.
3. Tento řád nabývá platnosti podle § 27 odst. (1) písm. b) zákona o vysokých školách dnem
schválení Akademickým senátem TUL.
Ing. Miroslav Novák, Ph.D. v. r.
předseda Akademického senátu fakulty
Prof. Ing. Václav Kopecký, CSc., v. r.
děkan fakulty
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